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FEBRUARI 2008  HJC NIEUWSBRIEF 
Openingstijden haven 
 
De haven openingstijden:  
- 1 november t/m 23 januari 09.00 
uur tot 18.00 uur 
- 24 januari t/m 19 februari 
09.00 uur tot 16.00 uur (in het 
weekend van 09.00 uur tot 18.00 
uur) 
- 20 februari t/m 31 maart 09.00 
uur tot 18.00 uur 
- 1 april t/m 31 oktober 08.00 uur 
tot 22.30 uur      
 
 
 
 
 
Nieuwe HJC-kledinglijn  
  
De nieuwe HJC kleding is binnen en 
is te koop bij Marja van Meerwijk of 
Thea Bruijns. Er zijn polo's, sweaters, 
fleece jacks, caps en voor de jeugd 
leuke sweaters met capuchon met 
een leuke opdruk. 
 
 
 
 
 
 
Nieuws op onze internetsite 
 
Onder de knop 'nieuws' wordt 
wekelijks actuele informatie, 
uitslagen, foto's e.d. op onze 
internetsite geplaatst. Heeft u actuele 
zaken voor deze pagina dan kunt u 
deze sturen naar 
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.  
 
 
 
 
 
Havenmeester 
  
Dinsdag is de vrije dag van onze 
havenmeester. Wij verzoeken u deze 
dag te respecteren. Ook staan er 
etenstijden vermeld op het raam van 
de havenmeester. Ook dan is het 
aardig om hem met rust te laten. De 
werktijden van de havenmeester kunt 
u vinden op het mededelingenbord 
van het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

08 februari Kaarten 

10 februari Mooie Nelloop / Boerenkoolmaaltijd 

22 februari Kaarten 

 
Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de 

Schuimspatten, in het clubhuis of op onze internetsite www.haarlemschejachtclub.nl 
 

 

Havenmeester op vakantie 
Onze havenmeester is van 24 januari t/m 19 februari op vakantie. In 
die periode is het haventerrein van maandag t/m vrijdag geopend van 
09.00 tot 16.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 18.00 uur. Buiten 
deze tijden is het toegangshek, de loods en het clubhuis gesloten. De 
bar is op de bekende tijden geopend. Het openen van de haven 
gebeurt door vrijwilligers. Mocht bijv. het clubhuis gesloten zijn, dan is 
de vrijwilliger van die dag dit vergeten en gaat het die dag niet open. 
Heeft er op een dag zich niemand opgegeven om de haven te openen 
of te sluiten dan blijft de haven die dag dicht. Het werk van de 
vrijwilliger is niet meer dan het openen en sluiten van de haven. Voor 
alle haven/clubhuiszaken kunt u contact opnemen met de haven, 
technisch of clubhuiscommissaris. Doordeweeks is ook Cees van 
Beijeren aanwezig voor uw vragen 

 
Mooie Nelloop 
 
Ja ja, het is weer zover. Op zondag 10 februari aanstaande wordt de 
Mooie-Nel loop weer gewandeld en hardgelopen. De wandelaars 
zullen om 15.00 vertrekken en de hardlopers een half uurtje later. De 
start zal plaatsvinden bij de voordeur van ons clubhuis en na 9km zal 
op hetzelfde punt weer gefinisht worden. Net voor de start van het 
nieuwe zeilseizoen is dit voor de wedstrijdzeilers of andere 
sportievelingen onder ons de gelegenheid om je conditie te testen en 
te vergelijken met clubgenoten, vrienden of vriendinnen. De Mooie-Nel 
loop wisseltrofee staat te wachten! 
Wie gaat de Mooie-Nel loop kampioen van vorig jaar, Yorick van 
Viersen verslaan? Een eindtijd van 47:00 min moet daarvoor verbeterd 
worden! 
(De douches zijn buiten werking i.v.m. legionella) 
Om aan te sterken zal om 18.30 de traditionele Boerenkool avond 
plaatsvinden. De kosten voor de Boerenkool avond bedragen voor 
volwassenen €5 en voor kinderen (<12 jaar) €3.  
Opgeven kan bij Jeroen Emmens: 
· E-mail: jemmens@planet.nl 
· Tel: 06-14897719 
 

Loods zomerseizoen 2008 
Leden die het komend zomerseizoen hun (rubber)boot in de loods willen 



 
 
 
 
Stelt u geen prijs meer op de HJC 
nieuwsbrief stuur dan een mail naar 
webmaster@haarlemschejachtclub.nl. 
 
De informatie in deze nieuwsbrief is 
met veel zorgvuldigheid 
samengesteld. Echter de webmaster 
is niet aansprakelijk voor onjuistheden 
in deze informatie. 
 
Als bijlage ziet u bij deze nieuwsbrief 
enkele malen een image.gif en een 
header.htm. Deze hoeft u niet te 
openen. Zij zijn slechts voor de 
opmaak van deze nieuwsbrief. 
 
Mocht u deze nieuwsbrief niet in 
goede orde ontvangen dan graag een 
e-mail naar de webmaster. 
 

stallen, kunnen zich opgeven door het formulier op onze site in te vullen. 
Boten mogen niet zonder toestemming in de loods gezet worden.  
Door ruimtegebrek kunnen in principe wedstrijdboten die gemiddeld 
twee keer per week gebruikt worden en houten boten een plaats in de 
loods krijgen. Ook is er beperkt plaats voor rubberboten die op hun 
achterkant tegen de wand worden gezet. Andere boten worden buiten 
geplaatst. Plaatsing in volgorde van aanmelding. 

Zomerligplaats 

Wanneer u in het zomerseizoen 2008 niet van plan bent gebruik te 
maken van uw zomerligplaats, verzoeken wij u dit de 
havencommissaris zo spoedig mogelijk te melden. Er staan veel 
schepen op de wachtlijst die graag deze plaatsen willen innemen.  
 

Vlaggendragers op YouTube  
Kay Hoogland heeft een mooi filmpje gemaakt met muziek van de 
vlaggendragers 2007. Kijk hier voor het filmpje op Youtube en vergeet 
niet het geluid aan te zetten! 



Kijk ook eens op de site van: 
 

Gea Jutjens 
 
Janneke Hin 
 
De werkploeg 
 
Wat is een combi? 
 
Zeilinstructeur worden? 
 

        HJC-zeilteam 
 
 
 
 
 
 
 
HJC informatiemap 
  
In het clubhuis bevindt zich de HJC 
infomap. Hierin staat informatie over de 
haven, aanpassingen havenreglement, 
winterreglement, reglement 
clubvaartuigen en het ontruimingsplan. 
Vooral dit laatste is goed om eens door 
te lezen.  
  
Om de haven te laten functioneren 
hebben we diverse regels met elkaar 
afgesproken. Deze zijn te vinden in het 
havenreglement en onder haveninfo. 
Deze informatie kunt u ook vinden in de 
HJC infomap.  
 

Openingstijd Brug A9 zijkanaal C 
Van Auke Bender komt het bericht dat de zondagochtend bedieningtijd 
verruimd is met een kwartier. De opening is nu 15 minuten eerder om 
08.15 uur en blijft tot 09.30 uur. Rijkswaterstaat zal dit begin volgend 
jaar publiceren in hun vaarberichten, omdat de sluitingstermijn voor 
publicatie in almanak en staande mast routefolder al voorbij is. Verder 
zijn ze druk bezig zijn met de planning voor de definitieve wachtplaats 
aan de Noordzijde van de rijksweg brug. Nader bericht volgt hierover. 
 

Gea naar Australië en Nieuw Zeeland 
Gea Jutjens bevindt zich in Australië en Nieuw Zeeland tot 22 maart. Zij 
bereidt zich voor via diverse wedstrijden op het Wereldkampioenschap 
in Takapuna. Daar probeert zij ook een definitief ticket te winnen voor 
de Olympische spelen in Peking. Bijna wekelijks doet zij verslag 
hiervan op onze internetsite. 
 

3 berichten vanuit HSP 
De winter komt er weer aan en dat betekent dat we weer denken aan de 
zonnige stranden van Zuid Frankrijk. Bandol om precies te zijn. Lees hier 
verder... Voor de doorzetters worden 4 extra wintertrainingen 
georganiseerd. Lees hier verder... Het afgelopen seizoen is er tijdens alle 
selectieweekenden een coach groep vanuit het HSP geweest. De 
resultaten waren prima. Drie van kinderen vanuit de groep zitten in de 
kernploeg en drie zitten er in de jeugd ploeg. Lees hier verder... Op 3 
februari is er een infomiddag met alle deelnemers en hun ouders vanaf 
15.00 uur. Aansluitend op de wintertraining. Als zoveel mogelijk trainers en 
deelnemers die dag mee doen aan de training kunnen zij gelijk kennis met 
elkaar maken voor zover dat nodig is. 
 

Sluis Spaarndam 
De stand van zaken betreffende de sluis van Spaarndam vindt u hier. 
 

Winterwerkploeg  
Met veel enthousiasme is de winterwerkploeg weer aan het werk. Deze 
ploeg is iedere woensdag bezig en begint gelijk na de ochtend koffie. 
Informatie bij de technischcommissaris. 
 

Inschrijving zeillessen volwassenen 2008 gestart  
Net als vorige seizoenen zal de HJC ook komend seizoen weer 
zeillessen voor de oudere jeugd en volwassenen verzorgen in de Poly 
Valken. De lessen zullen in april beginnen en zullen op vaste 
weekavonden gehouden worden. Bij de inschrijving kan een 
voorkeursavond aangegeven worden. Voor het zeilprogramma zal 
rekening gehouden worden met (school-)vakanties en na afloop kan er 
een examen afgenomen worden. Het lesschema wordt voor 1 maart 
2008 bekend gemaakt.  
Het tarief voor de zeillessen in 2008 bedraagt € 100,-- voor tien 
praktijklessen op het water. Diegenen die nog geen lid van de HJC zijn 
en wel interesse in zeillessen hebben melden zich met de inschrijving 
voor deze lessen aan voor een tijdelijk lidmaatschap van één 
contributiejaar. Het daaraan verbonden contributie tarief zal gelijk zijn 
aan het gewone lidmaatschap, maar wel als aparte tariefgroep op de 
HJC site gepubliceerd worden, net als alle andere tarieven voor 
diensten bij de HJC (momenteel staat nog het tarief voor 2007 vermeld 
op de prijslijst). Met dit tijdelijke lidmaatschap kan ook aan alle andere 
evenementen van de HJC meegedaan worden (zie programma op de 



HJC-site). Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit tijdelijke lidmaatschap 
ook omgezet zal gaan worden in een lidmaatschap voor onbepaalde 
tijd. Voor meer informatie over het lid worden en de procedure rond de 
ballotage bij de HJC kunt u aanklikken op de knop 'Lid worden'. En 
uiteraard kunt u ook meer lezen over de zeillessen bij de knop 
'Zeilcursus volwassenen'.  
 

Inschrijving zeillessen voor de jeugd geopend 
Zoals gebruikelijk zal de HJC ook in 2008 weer zeilcursussen 
verzorgen voor de jeugd en de officiële inschrijving hiervoor is nu weer 
geopend. Beginnende Optimist zeil(st)ers, aspiranten die al een beetje 
zeilervaring hebben en gevorderden die al redelijk goed met een boot 
overweg kunnen zullen in maart twee theorielessen krijgen en dan op 
door de weekse avonden 10 zeillessen kunnen volgen vanaf midden 
april. Voor de beginners is er ook het oefenen in omslaan met een 
Optimist in het zwembad, kort voordat de zeillessen beginnen in april. 
Ook zijn er zeiltrainingen voor de wedstrijdzeil(st)ers van de HJC. 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.  
 

Kaagbrug in A44 maandenlang dicht  
Het scheepvaartverkeer ondervindt tot eind maart hinder van 
werkzaamheden aan de Kaagbrug in de A44. Rijkswaterstaat voert tot 
april groot onderhoud uit aan de brug tussen de afritten Kaag-dorp en 
Noordwijkerhout. Daardoor wordt de Kaagbrug tot 21 maart niet 
bediend en moeten binnenvaartschepen met een doorvaarthoogte van 
meer dan 4,75 meter een fors eind omvaren, meldde het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat dinsdag. 
 

 


